
DITT NAMN 

DIN BOSTADSADRESS 

DIN KONTAKTINFORMATION. 

 

PROMEMORIA 

(Skickat med rekommenderat brev, mottagningsbevis begärs) 

 

Datum: ___________, 2021 

Från: [Ditt namn] 

[Titel i företaget] 

Till: [Namn på företaget du arbetar för] 

Chefen för personalavdelningen 

 

Referens: Obligatorisk vaccination för alla anställda som krävs av [namn på företaget] 

 

Jag förstår att ett bevis på vaccination är obligatoriskt om jag ska återgå till jobbet på _______________ [plats].  

Jag har varit i din anställning sedan _______________ i egenskap av _______________ på ________________ 

avdelningen. 

 

Det finns helt klart ett behov för arbetsgivare att vidta alla åtgärder som krävs för att skydda anställda från men eller 

skada, men den åtgärd du föreslår, även om de kan vara politiskt korrekta, är tvångsmässiga och olämpliga, särskilt när 

man överväger att: 

 

1. Ingen någonstans i världen har kunnat producera ett enda isolerat och renat COVID-19-virus för testning. Om själva 

existensen av viruset inte kan bevisas, ifrågasätter det allvarligt alla underordnade åtgärder och beslut relaterade till den 

påstådda pandemin och orsaken till mRNA-vaccinet. 

 

2. Vaccinet är experimentellt och administreras endast i enlighet med ett nödtillstånd utfärdat av FDA. Vaccinet har inte 

varit föremål för traditionella peerreviewed kliniska tester och är därför fortfarande mycket tveksamt. 

 

3. Det råder fullständig sekretess kring vad som faktiskt finns i vaccinet. Om alla livsmedelsprodukter måste lista de 

ingredienser de innehåller, varför inte dessa vaccintillverkare. Vi har rätt till informerat samtycke och till fullständigt 

avslöjande. Allt annat än det väcker allvarliga frågor. 

 

4. Vaccintillverkare har brett definierat global immunitet mot åtal. Varför? Detta väcker många frågor och farhågor om 

vem som är ansvarig om det uppstår en betydande skada. 

 

5. Det har nu officiellt fastställts av CDC att de som har vaccinerats är lika benägna att smitta andra. Därför är praxis att 

gynna en grupp framför den andra diskriminerande. När man överväger att dödsfall kan bero på detta vaccin, är det en 

mycket allvarlig fråga för varje familj, inte bara i mitt fall. 

 

I allmänhet har jag inga problem med traditionella virusbaserade, FDA-godkända vacciner, men jag har problem med 

att ta ett experimentellt vaccin som endast är godkänt under nödtillståndsanvändning, som är oprövad, oprövad och som 

inte har genomgått normal klinisk 

prövningar. 

 

Förutom eventuell bristande efterlevnad av din obligatoriska injektionspolicy har företaget ingen berättigad anledning 

eller grund att säga upp min anställning om jag beslutar mig för att inte vaccinera mig. 

 

Jag antar att företaget inte fattade detta beslut lättvindigt och att det har rådfrågat sina advokater, sjukvårdspersonal och 

försäkringsbolag innan de vidtagit sådana företagsövergripande åtgärder. 

 

Baserat på den personliga forskning jag har gjort har jag dragit slutsatsen att att ta vaccinet innebär allvarliga personliga 

risker som jag inte är beredd att ta såvida inte några av de risker som jag orättmätigt ombeds ta tas upp av företaget. 

Dessa är listade i Bilaga A bifogade. 

 

För att hjälpa mig att bestämma mig för om jag ska vaccineras eller inte, skulle du vara vänlig nog att bekräfta följande 

genom att låta en ledande behörig tjänsteman på företaget placera sin initial för varje avsnitt nedan, i lämpligt avsnitt, 

och sedan skriva under och returnera till mig ett vederbörligen utfört avtalsbekräftelse per post till ovan nämnda adress. 

 

Med hänsyn till era svar på de frågor jag tog upp, kommer jag sedan att informera företaget om mitt slutgiltiga beslut 

om att bli vaccinerad eller inte. 

 



Tack för din snabba övervägande. 

 

X __________________________ 

 

c.c. Företagsledare 

Styrelseordförande 

 

 

 

 

BILAGA A 

 

BEKRÄFTELSE AV EN HÖGRE ANSTÄLLD I FÖRETAGET: 

 

Detta intyg görs till förmån för och exklusivt till förmån för: 

__________________________ [Anställds namn] 

____________________ [Beskrivning av den anställdes befattning] 

 

Vi, [Företagets namn & adress]: ________________________ bekräftar härmed efter att ha mottagit och läst ditt ovan 

nämnda brev daterat ________________. 

 

Markera en (A) eller (B) nedan: 

 

(A) ____ Vi informerar dig härmed om att vi i ditt specifika fall har beslutat att avstå från vaccinationskrav som en 

förutsättning för din fortsatta anställning i företaget. Du är villkorslöst fri att återgå till arbetet utan att vara vaccinerad. 

 

(B) ____ Vi informerar dig härmed om att vi har beslutat att behålla vårt beslut att föreskriva företagsövergripande 

vaccination som en förutsättning för anställning i företaget. I mot bakgrund av detta beslut har vi försett dig nedan med 

ytterligare ett intyg för var och en av frågorna du har uppmärksammat oss på. Om du bestämmer dig för att ta vaccinet, 

bekräftar och intygar vi härmed följande för var och en av de nedanstående punkter: 

 

1. Vi har rådfrågat vår gruppsjukförsäkringsleverantör och bekräftar och intygar härmed att om du skulle få någon 

negativ effekt eller skada av något slag till följd av att du tog vaccinet, har försäkringsbolaget skriftligen bekräftat till 

oss att:  

(a) alla dina utgifter relaterade till en skada eller biverkning som av en legitimerad läkare fastställts vara covid-19-

vaccinrelaterad kommer att täckas till 100 % av försäkringsgivaren och framtida anspråk relaterade till samma problem 

kan inte nekas;  

(b) sådan skadlig skada eller biverkning kommer aldrig att användas mot dig för att motivera att du nekar framtida 

försäkringskrav på grund av att en covid-19-skada eller biverkning av något barn eller natur utgjorde ett redan 

existerande tillstånd.  

 

Samtyckt av företaget: ________  

Ej samtycke från företaget: ________ 

 

2. Skulle du någon gång i framtiden, även om du inte längre är anställd i vårt företag, ha en sjukvårdskostnad som nekas 

täckning till 100 % av din dåvarande sjukförsäkringsgivare och som är certifierad och bestyrkt av en licensierad läkare 

som har varit direkt relaterad till skadan eller skadan du lidit som ett resultat av vår obligatoriska vaccinationspolicy, 

kommer du att ha rätt att lämna in ett krav mot vårt företag för sådana utgifter och vi kommer att betala 100 % av det 

omedelbart den första skriftlig begäran. 

 

Skulle vi underlåta att betala av någon anledning, inklusive av skäl eller insolvens, bekräftar och intygar vi härmed att 

du kommer att ha rätt att göra anspråk på vår företagsansvarsförsäkring som vi samtycker till att behålla i full kraft och 

verkan under en period av kl. minst fem år så att ett avslag på anspråk inte kan ske under den perioden. Bifogat en kopia 

av vår ansvarsförsäkring. 

 

Samtyckt av företaget: ________ 

Ej samtycke från företaget: ________. 

 

3. Om det vid en framtida tidpunkt är vetenskapligt bevisat att de som har vaccinerats är lika benägna eller mer benägna 

att smitta andra som de som inte har gjort det, kommer monetär kompensation att betalas till dig för den risk du har 

blivit ombedd att ta. utan tillräckliga vetenskapliga fakta. Ett sådant belopp kommer att motsvara minst tre månader av 

din nuvarande bruttolön. 

 



Samtyckt av företaget: ________ 

Ej samtycke från företaget: ________ 

 

4. Om du avlider till följd av att du följt vårt företagsomfattande vaccinationsmandat under en period av fem år efter att 

du tog det senaste vaccinet eller boostershotet, och:  

 

(a) din död är intygad av en legitimerad läkare att vara direkt orsakad av, relaterad till och hänförlig till att du har tagit 

det vaccin som vi har föreskrivit; och  

 

(b) ditt livförsäkringsbolag nekar officiellt kravet från dina arvingar på grund av att att ta ett icke-FDA-godkänt 

experimentellt vaccin utgjorde självförvållad skada av den avlidne, ett dödsfall som ogiltigförklarade din livförsäkring; 

vi samtycker härmed och samtycker till att omedelbart ersätta oss med din livförsäkringsgivare som nekade till ett 

sådant krav och kommer omedelbart att betala dina arvingar, direkt eller indirekt (via en återförsäkring) hela beloppet 

av dödsfallsersättningarna som de har fått enligt din försäkring. 

 

Om en sådan händelse av dödsfall inträffar avsäger sig företaget härmed från varje krav som helst med avseende på 

sådana anspråk, inklusive rätten att inskjuta vilket försvar som helst baserat på preskriptionsregler eller påståenden om 

brister och alla motkrav av någon art eller beskrivning, inklusive en försvar grundat på att den avlidne inte längre var 

anställd i bolaget vid dödsfallet. 

 

Samtyckt av företaget: ________ 

Ej samtycke från företaget: ________ 

 

För och på uppdrag av: 

[Företagsnamn] 

 

X _______________________________                    FÖRETAGETS STÄMPEL 

C/O: _____________________________ 

[Namn på behörig tjänsteman] 

 

Titel: ____________________ 

Datum: _______________________ 


